Inackorderingsavtal - Katt
Avtal mellan djurägare och Kattpensionat Sagokatten
Namn
Katt

Tid

Namn

Hona/Hane

Ras

Reg-nr:

Ras

xxx

Färg

Född

Vaccinerad den

Färg

20xx-xx-xx

201x-xx-xx

Inlämningsdag

Hämtas

201x-xx-xx

201x-xx-xx
Klockan: __00:00__

Kostnad
Kostnad inkl. moms (25%) utgår med:

Klockan:__00:00__
Ett Kattrum/En Svit – Kattkammaren/V.I.C,
x katt, xx påbörjade dygn:

xxx kr per dygn
Kontaktperson

Namn:

Om ägaren inte är nåbar under
kattens vistelse här, denne ges
full rätt att besluta i ägarens
frånvaro om ev. veterinärvård
och veterinärfrågor.

Förnamn Efternamn

Mottagarbevis

Sagokatten har dag som nedan mottagit ovanstående katt och förbinder sig härmed att på bästa sätt
omhändertaga densamma. Skulle katten insjukna kommer kontaktpersonen ovan att underrättas samt om
behov uppstår veterinär att anlitas. Ägaren tar fullt ansvar för alla kostnader som där uppkommer.
Ägaren av den enl. ovan beskrivna avlämnade katten, försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och
att katten/katterna är fullt frisk/friska. Ägaren godkänner angiven avgift, förbinder sig vidare att senast
vid kattens avhämtande erlägga ev. veterinärkostnad och medger att katten får utgöra säkerhet för
denna. Ägaren förbinder sig vid att ha läst och att acceptera Sagokattens villkor och avgifter,
publicerade på hemsidan.
Sagokatten fritas från allt ansvar för sjukdom samt
Sagokatten får lov att använda bild av
brand-, olycksfall- och andra skador som katten kan
min/mina katt/katter på hemsida/facebook.
ådra sig under pensionat vistelsen och som ej ersätts av
( X ) Ja ( ) Nej
ansvarsförsäkringen.
För- och efternamn
Personnummer

Ansvarsförbindelse

Övrigt
Ägare

Telefon nr

Personen är informerad om att dennes uppgifter
finns lagrade hos Sagokatten. JA
NEJ

:

Namn efternamn

Utdelningsadress

:

Jag accepterar Sagokattens behandling av
mina personuppgifter.

Ort

: xxx xx : Uddevalla

Ort & Datum

Ja

Nej

Tel. Mobil

:

07xx- xx xx xx

Kattpensionat Sagokatten
Skredsviks Gunneröd 428
451 95 Uddevalla
Ort

Datum

Uddevalla

vid inlämning

Underskrifter -

: 19xx.xx.xx-xxxx

Vägen xx

Postnummer

Inackorderings
innehavare

07xx xx xx xx

201x-xx-xx

Underskrift intygar att ovan uppgifter är korrekta och att villkoren är lästa och att dessa godkännes.

_______________________________________________________
Ägare

Kundnummer: 201xxxx

________________________________________
Kattpensionat Sagokatten

